EXPERIÈNCIA
Gener 2006 - Actualment
Fotògraf Freelance
Fotoperiodisme, Fotografia Publicitària, Producció Audiovisual i Generació
d’Imatges 3D per Ordinador. Portafoli disponible a: www.marcvirgili.com
Setembre 2014 - Actualment
Universitat Politècnica de Catalunya / Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia - Ensenyaments fotogràfics universitaris
Professor de Fotografia Publicitària i Edició Digital de les Imatges
Professor a l’assignatura “Fotografia industrial i publicitària”, “Projecte VIII” i
“Bloc d’especialització en producció fotogràfica avançada V: Fotomuntatge”
del Graduat en Fotografia i Creació Digital.

Marc Virgili Torrent
Amb
una
dedicació
professional
entre
la
fotografia publicitària, el
fotoperiodisme i la docència,
Marc Virgili Torrent és un
fotògraf català nascut a Sant
Vicenç dels Horts amb una
llarga experiència en el món
de la fotografia de reportatge,
de publicitat, industrial i
d’espectacles. Graduat en
Fotografia i Creació Digital
a la Universitat Politècnica
de Catalunya l’any 2005,
amb l’adaptació del títol a
l’EEES actual aquest 2013.
Fotògraf inquiet i a la recerca
de la formació constant ha
realitzat un Postgrau de
Fotoperiodisme a la UAB i un
curs de direcció de fotografia
per a cinema i produccions
de vídeo en Alta Definició.

Octubre 2005 - Maig 2013
SantidePablo, S.L. - Fotografia Industrial i Publicitària
Fotògraf
Fotografia de producte, publicitat, alimentació i mobiliari a estudi i
localitzacions. Edició digital de les imatges i producció audiovisual.
Portafoli disponible a: www.santidepablo.com
Juliol 2005 - Novembre 2005
Grup Optim S.A. - Fabricació i comercialització d’ulleres
Fotògraf i dissenyador gràfic / Marketing assistant
Fotografia de producte. Disseny dels catàlegs comercials i displays del
punt de venda de les diferents llicències que comercialitza l’empresa.

ESTUDIS
Setembre 2010 - Febrer 2013
Universitat Politècnica de Catalunya - CITM
Grau en Fotografia i Creació Digital
Adaptació a l’EEES del títol de Graduat en Fotografia i Creació Digital obtingut
l’any 2005. Desenvolupament de les noves competències professionals i
creatives. Especialització en la Generació d’Imatges per Ordinador (CGI-3D).
Proposat a Matrícula d’Honor al Treball Final de Grau, un estudi comparatiu
entre fotografia publicitària i imatges d’origen 3D.
Abril 2011 - Gener 2012
Universidad San Jorge
Curs de Direcció de Fotografia en Cinema i HD
Establiment dels punt de vista, il·luminació i color d’escenes en gravacions en
interior, exterior i plató. Equipament per a produccions en cinema i HD.

IDIOMES
Competència professional en
Català, Castellà i Anglès

CONTACTE
(+ 34) 678 861 600
marc@marcvirgili.com
www.marcvirgili.com
Ctra. de Sant Boi, 90-94, 5è 2a
08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona

Octubre 2008 - Juny 2009
Universitat Autònoma de Barcelona
Diplomatura de Postgrau en Fotoperiodisme
Anàlisi i llenguatge de la imatge fotoperiodística, llenguatge audiovisual,
redacció periodística i edició fotogràfica. Impartit per reconeguts professionals
com Samuel Aranda, Tino Soriano, Andoni Canela, Walter Astrada, Rafael
Badia, Pedro Madueño o Paco Elvira, entre d’altres.
Setembre 2002 - Juny 2005
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
Graduat en Fotografia i Creació Digital
Ensenyaments fotogràfics universitaris en camps com el retrat, reportatge,
fotografia publicitària, d’arquitectura, d’espectacles, científica, el tractament
digital d’imatges, la producció audiovisual i el disseny gràfic. Utilització de
diferents suports tècnics professionals de captació d’imatges.

